
До уваги респондентів! 

Щодо організації та проведення у 2018 році державного статистичного спостереження 

за формою №1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) «Звіт про оплату населенням житлово-

комунальних послуг та електроенергії» 

         

        У відповідності з Планом державних статистичних спостережень на 2018 рік ГУС у 

Вінницькій області щомісячно проводить державне статистичне спостереження (далі – дсс) 

за формою №1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) «Звіт про оплату населенням житлово-

комунальних послуг та електроенергії». Метою збору та складання даної форми дсс є 

отримання об’єктивної інформації, щодо стану розрахунків населення за житлово-

комунальні послуги та електроенергію.                                                      

Зазначений вище звіт до органів державної статистики мають подавати юридичні 

особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб (далі – підприємства), що мають на балансі 

або експлуатують житловий фонд (у тому числі об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку та житлово-будівельні кооперативи), які: 

обліковують оплату за надані ними житлово-комунальні послуги; 

обліковують оплату житлово-комунальних послуг, наданих іншими підприємствами, 

а саме: 

підприємствами, які мають на балансі та експлуатують житловий фонд і надають 

населенню житлово-комунальні послуги; 

електропостачальними підприємствами, підприємствами теплових та електричних 

мереж, підприємствами, які мають котельні та теплові мережі й безпосередньо забезпечують 

населення електроенергією, теплом та гарячим водопостачанням; 

газопостачальними підприємствами, які безпосередньо забезпечують населення 

газом; 

підприємствами водопостачання та водовідведення (у тому числі тими, що 

перебувають на балансі інших підприємств), які подають воду населенню та здійснюють 

відведення каналізаційних вод з житлових будинків. 

        Форма також містить дані підприємств, які мають на балансі або експлуатують 

гуртожитки, коли їх мешканці мають особові рахунки та розраховуються за надані житлово-

комунальні послуги, а не сплачують за ліжко-місце.                                                                                                                                    

         Вищезазначені підприємства подають звіт до органів статистики за  місцезнаходженням 

юридичної особи, або безпосередньо від структурного підрозділу за місцем надання 

житлово-комунальних послуг. 

        Звертаємо Вашу увагу, що наказом Держстату України від 20.07.2017 №181 

затверджено новий бланк форми та Роз’яснення щодо її заповнення, затверджені Головою 

Держстату 20.07.2017р. за №17.4-12/9.  

Зміни до форми внесені з метою приведення показників форми у відповідність до 

норм чинного законодавства, полегшення її заповнення, зменшення звітного навантаження 

на респондентів, а також удосконалення з точки зору дизайну бланку. Зокрема,  

у І розділі «Житлово-комунальні платежі»: 
– вилучено рядки, які містились у попередньому бланку форми:  

рядок 01 «Житлово-комунальні платежі – всього» та  

рядок 09 «Крім того, електропостачання». 

Відтепер у І розділі включаються дані по кожному виду послуг окремо з 01 по 06 

рядки;  

          – зменшено кількість граф щодо показників особових рахунків: вилучено графу 6, яка 

містилась у попередньому бланку форми «Кількість особових рахунків, з них мають 

заборгованість», залишено лише графу «Кількість особових рахунків, які мають 

заборгованість 3 і більше місяців»;   

– крім того, звертаємо Вашу увагу на нові вимоги щодо заповнення числових 

показників: графи 1–4, які раніше заповнювались у гривнах, в новому бланку форми 

заповнюються у тисячах грн. (з одним десятковим знаком після коми). 



 У ІІ розділі «Стан погашення реструктуризованої заборгованості за житлово-

комунальні послуги»: 
               – найсуттєвішою зміною є те, що на відміну від попередньої форми, в якій заповнювалась 

графи: «Усього з початку року» та «У тому числі, у звітному місяці», тепер заповнюються 

показники лише за звітний місяць;  

– рядки 08, 09, які раніше заповнювались у гривнах, в новому бланку форми 

заповнюються у тисячах грн. (з одним десятковим знаком після коми). 

           Додатково зазначаємо, що відповідно до Роз’яснень №17.4-12/9 від 20.07.2017 до 

заповнення форми дсс №1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) «Звіт про оплату населенням 

житлово-комунальних послуг та електроенергії» інформація щодо нарахування, оплати та 

заборгованості населення подається за винятком сум субсидій і всіх пільг, відображаючи 

нараховані до оплати та сплачені суми безпосередньо населенням. У разі здійснення 

перерахунків за попередні періоди, такі перерахунки відображаються у графі 1 форми 

поточного періоду. 

 

Довідки за тел. 52 57 67 Ніколайчук Л.А.   

  

 

 

 

 

 

 


